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 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 70/37/3131تاریخ دریافت: 

  31/73/3130تاریخ پذیرش: 

 

 کرمانشاه استان هایشهرستان در مسکن کیفی و کمی هایشاخص یافتگیتوسعه میزان سنجش
 

 3منتظر ، فرامرز2*فر شاهرخی ، زینب1مشکینی ابوالفضل

 

 چکیده
 فیتکی در مستقیمی نقش آن مطلوب وضعیت که خانوارهاست و افراد همه اساسی و ایپایه نیازهای از یکی مسکن

. باشدمی مسکن هایشاخص از استفاده ریزی،برنامه هر در مسکن وضعیت از آگاهی مهم هایراه از. دارد زندگی

 درآورده حادی صورتبه را مسکن مشکل گوناگون دلایل به کشور، غربی هایاستان از یکی عنوانبه کرمانشاه استان

 در اختمانیس مصالح و بافت بودن نامناسب مسکن، پایین کیفیت بدمسکنی، صورتبه را خود مشکلات این. است

 بررسی به مسکن کیفی و کمی هایشاخص از استفاده با حاضر است؛ بنابراین تحقیق کرده نمایان هاسکونتگاه

 هدف بر اساس تحقیق روش. است پرداخته هاشهرستان این بندیسطح و این استان هایشهرستان مسکن وضعیت

 31 شامل قتحقی آماری جامعه. باشدمی همبستگی و تحلیلی توصیفی، روش بر مبتنی ماهیتبر اساس  و کاربردی

 نفوس عمومی سرشماری نتایج از اطلاعات، آوریجمع برای. باشدمی 3137 سرشماری در کرمانشاه استان شهرستان

شده انتخاب مسکن بخش در کیفی و کمی شاخص 23 آنگاه. استشده استفاده کرمانشاه استان 3137 سال مسکن و

. شد استفاده هاشهرستان بندیسطح برای VIKOR مدل از سپس اند،شده یدهوزن شانون آنتروپی روش یلهوسبه و

 ذهاب،سرپل هایشهرستان و برخورداری سطح ترینبالا در پاوه و کرمانشاه هایشهرستان بندی،سطح اینبر اساس 

 پیرسون همبستگی نتیجه. دارند قرار برخورداری سطح ترینپایین در باباجانی ثلاث و دالاهو سنقر، شیرین، قصر

 نسبتاً یهمبستگ و جمعیت با هاشهرستان برخورداری میزان بین رابطه بررسی در بالا نسبتاً همبستگی از حاکی

 که شودیم پیشنهاد پایان در. باشدمی استان مرکز به نزدیکی و هاشهرستان برخورداری میزان بین رابطه در ضعیف

 .گیرند قرار مسکن توسعه هایبرنامه اولویت در محروم و برخوردار کمتر هایشهرستان

 

 کرمانشاه. استان ویکور، مدل مسکن، مسکن، کیفی و کمی هایشاخص: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 مسائل دایشپی باعث ایزدهشتاب رشد چنین. کرد رشد ایفزایندهطور به جهان در شهرنشینی فرایند صنعتی، انقلاب از پس 

که  ؛(Short & et al, 2008) است مسکن مسئله به مربوط هاآن ترینمهم از یکی که است؛ گردیده شهرها در فراوانی مشکلات و

کی از ی عنوانبهآن تلاش جدی بشر برای ایجاد آسایش در زندگی شخصی خود،  تبعبهگیری جوامع بشری و زمان با شکلهم

بخشی از حق زندگی در بسیاری از  عنوانبههای بشری مطرح گردید. حق برخورداری از مسکن مناسب خواست نیترمهم

سازمان ملل، در بیانیه جهانی  لهجم از(. 2: 3131، فریشاهرخو بر آن تأکید شده است ) قرارگرفته موردتوجهالمللی اسناد بین

ی برای دستیابی به یک سطح استاندارد مناسب زندگی برای سلامتی و بهزیستی خود و هرکسکند که حقوق بشر عنوان می

های سازمان ملل شامل غذا، لباس، مسکن و مراقبت نظر ازاش حقی دارد. این سطح استاندارد مناسب برای زندگی خانواده

 مناسب استاندارد سطح این سازمان، بشر حقوق جهانی بیانیه در ؛(Choguill, 2007:143) ات اجتماعی لازم استبهداشتی و خدم

 همچنین(. Choguill, 2007: 143)است  لازم اجتماعی خدمات و بهداشتی هایمراقبت و مسکن لباس، غذا، شامل زندگی برای

 افی،ک فضای دارای خصوصی، حریم حفظ برای مکانی است؛ شدهتعریف چنین مناسب مسکن مسکن، جهانی استراتژی در

 معقول ایههزین دارای و عمومی امکانات به دسترسی قابلیت و کافی اساسی هایزیرساخت کامل تهویه و روشنایی کافی، امنیت

 مرتبط محیطییستز عامل ترینمهم مسکن (WHO) جهانی بهداشت سازمان تأکید به(. Un-Habitat, 2002: 3) صرفهبهمقرون و

 زیاری) آیدمی مارش به کالبدی یا فیزیکیازنظر  یافتگیتوسعه هایشاخص ترینمهم از یکی و زندگی به امید و بیماری شرایط با

 دارای مسکن موضوعات برخی زیرا نیست؛ واضح وجههیچبه مسکن، به مربوط مسئله حالبا این (.1: 3113همکاران،  و

 به ارجاع زممستل آن توصیف که شودمی تلقی مسکن به مربوط صورتی در تحقیقی موضوع. هستند چندگانه هایوابستگی

 جتماعی،ا مسکن دهیسازمان و تاریخ خانمانی،بی سازی،خانه مسکن، انتخاب تعریف، این به توجه با بنابراین باشد؛ مسکن

 همسایگی، مسکن، سیاست اجاره، عمومی سهام سازیخصوصی خصوصی، وسازساخت مسکونی، جدایی مسکن، حقوق

 فیزیکی، مکان بر علاوه مسکن مفهوم بنابراین ؛(Ruonavaara, 2018: 179) هستند مسکن با مرتبط مسائل همه غیره و محلی جامعه

 از بسیاری در که ؛(Hafazah, 2012: 47) دارد دلالت نیز اجتماعی و فیزیکی قلمرو بر و گیردبرمی در نیز را مسکونی محیط کل

 میزان؛ (Westaway, 2006: 187) باشدمی نیز محله، در سکونت از فـرد مندیرضایت میزان بـر تأثیرگذار عامل ترینمهم موارد،

 قتصادیا توسعه هایشاخص از یکی عنوانروستایی به نواحی در چه و شهری نواحی در چه مسکن مطلوب وضعیت به دستیابی

 جمعیت، سریع رشد دلیل به توسعهدرحال کشورهای در (.Arnott, 2008: 11) شودمی محسوب جهان کشورهای در اجتماعی -

 مناسب زیریبرنامه و گذاریسیاست نبود همه از ترمهم و ماهر انسانی نیروی کمبود زمین، به مربوط مشکلات مالی، منابع فقدان

 کنیم قبول باید امروزه (.Arnott, 2008: 11)است  درآورده بحرانی و حاد صورتبه را مسکن مسئله مسکن، و زمین با رابطه در

 اضلابف و آب کفایتعدم و نامناسب امنیت با و غیراستاندارد هایمسکن سایر و فقیرنشین هایمحله در نفر میلیارد 3 حدود

 و اساسی هایزیرساخت مسکن، به جهان، جمعیت درصد 17 حدود یا نفر میلیارد 1 حدود ،2717 سال تا. کنندمی زندگی

 2717 سال تا حالا از روز در شدهتأمین مستقل هایزمین با مسکونی واحد 31،317 احداث به نیاز امر این. دارند نیاز خدمات

 تمامی میان در را مسکن به مناسب دسترسی و تهیه تواندمی خوب، مسکن در مقابل بخش .((UN habitat, 2011: 8) دارد

 اشتغال، به دسترسی اجازه مکان یک در باید مناسب ؛ مسکن(& Warnock, 2008: 239 Warnock) بخشد تحقق جمعیتی هایگروه

 شهری، ریزیبرنامه در مسکن موضوع لذا .(UN habitat, 2015: 34)سازد  فراهم را کافی فضای آموزش، بهداشتی، هایمراقبت

 هایارزش زا تأثیرپذیری با مسکونی واحد دارد؛ اهمیت نیز، کالبدی و محیطی فرهنگی، اجتماعی، ازنظر اقتصادی، بعد بر علاوه

 حسوبم مسکن اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، کالبدی،-فضایی بعد ها،ارزش این و شودمی برخوردار هاییویژگی از محیطی،

http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
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 آن به مربوط مسائل حل در سعی مختلف کشورهای در گذارانسیاست و ریزانبرنامه رو؛ین(. ازاAluko, 2011: 70) شوندمی

 نام هب متغیرهاییصورت به که گیردمی صورت ابزاری طریق از مسکن مسائل تحلیل .(Buckley & Kalarickal, 2005: 237دارند )

 این کمک به. هستند مسکن کالبدی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف ابعاد بیانگر و بوده مطرح مسکن هایشاخص

 کنمس خصوص در صحیح گیرییمتصم و ریزیبرنامههرگونه  و شناخت را مسکن امر درمؤثر  پارامترهای توانمی هاشاخص

 هایسیاست ضوابط و معیارها سنجش جهت مناسبی ابزار مسکن هایشاخص (.11: 3131 کریمی، و عابدینینمود ) تسهیل را

 و اهپیشرفت و داد دست به مسکن شرایط از را یفهمقابل و درست تصویر توانمی هاشاخص این کمک به. است مسکن

 و کمی هایشاخص بررسی (.33: 3133 پور،ابراهیم و صارمینمود ) مشخص مسکن بخش اهداف تحقق در را هایوکاستکم

 مرا در مؤثر پارامترهای آن کمک به توانمی که رودمی شمار به مسکن هایویژگی شناخت هایشیوه از یکی مسکن کیفی

 برای مناسبی ابزار مسکن شاخص طرفی از. نمود تسهیل را مسکن صحیح تصمیم و ریزیبرنامه هرگونه و شناخت را مسکن

 اجرای چگونگی بر نظارت امر در یسازشفاف و سویک از هاآن اجرای طول در هابرنامه تحقق میزان و موجود وضع سنجش

عنوان به کرمانشاه استان میان این در(. 1: 3131 کریمی، و عابدینیبود ) خواهد دیگر سوی از آنان عملکرد و ربطذی هایسازمان

 زمین گرانی قل،مست هایخانه در زیستن شکل به توقعات رفتن بالا و خانوار ابعاد تغییر دلایل به کشور، غربی یهااستان از یکی

. است درآورده حاد مشکلیصورت به را مسکن مشکل دیگر، طرف از مسکن خدمات کمبود و محدودیت و سویک از شهری

 نمایان هاونتگاهسک در ساختمانی مصالح و بافت بودن نامناسب مسکن، پایین کیفیت مسکنی، بدصورت به را خود مشکلات این

 شکاف ودوج شاهد استان این در مسکن بخش به تراجمالی نگاهی با همچنین. رسدمی نظر به کنندهنگران بسیار. که است کرده

 هایاخصشبر اساس  کرمانشاه استان هایشهرستان بندیسطح بنابراین باشیم؛می استان این هایشهرستان میان یتوجهقابل

 دتوانمی و کرده مشخص را محروم و برخوردار هایشهرستان و آن قوت و ضعف نقاط موجود، وضعیت مسکن، کیفی و کمی

 و زداییمحرومیت و توسعه ینۀدرزم مناسب هایبرنامه و هاسیاست تدوین در را ریزانبرنامه و گذارانیاستس زیادی حد تا

 .رساند یاری اجتماعی عدالت برقراری

 

 نظری مبانی

 ستزییطمح و اشتغال مناسب، سرپناه آوردن فراهم چون مهمی هایچالش با سوم جهان کشورهای یکم و بیست قرن آغاز با 

 استراحت، خواب، همچون آن در فرد یا خانوار اولیه نیازهای وجود دلیل به مناسب سرپناه بینین. دراهستند مواجه پایدار

 مسکن(. 2: 3132 ،دارد )کشور دوست بسزایی اهمیت طبیعت، مقابل در زیست شرایط خلاصه و جوی شرایط برابر در حفاظت

 شرایط رآیندب و بازتاب آن، گیریشکل که باشدمی ایپیچیده و متنوع ابعاد دارای است گزیدن سکنی محل معنی به لغت در که

 جمشیدی) کندیم تغییر فوق شرایط گوناگونی به توجه با آن معنی و باشدمی ایدئولوژی و محیطی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،

 لک دهد،می قراراستفاده  مورد سرپناهعنوان به خانواده یک که فیزیکیبرساخت  علاوه مسکن مفهوم (.1: 3132همکاران،  و

 برای یازموردن ضروری عمومی تسهیلات و اجتماعی تأسیسات و خدمات کلیه شامل که گیردبرمی در نیز را مسکونی محیط

 جایگاه و مسکن وجوه درک(. 1: 3111 شیخی، و ملکیاست ) افراد تندرستی و آموزش اشتغال، هایطرح و خانواده بهزیستی

 سکنم فرهنگ شناسانه زیبا و مادی نهادین، نمادین، وجوه تمامی گرفتن نظر در با نیز جامعه و مردم اجتماعی روابط نظام در آن

 رشنگ از گریز و مسکن سیاسی و تاریخی فرهنگی، – اجتماعی مفهوم به توجه بنابراین ؛(2: 3137 بهرامی،است ) پذیرامکان

 سکن،م فضایی مفهوم. است مسکن فضایی ماهیت همانا که سازدمی مطرح مسکن مفهوم بررسی در را دیگری منظر ی،بعدتک

 ماعیاجت روابط همه گرفتن نظر در با که است فضایی مسکن: نمود بیان چنین توانمی را آن و است مکان از فراتر مفهومی
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 کنمس ترتیببدین. دهدمی قرار یکدیگر مقابل در را هاآن تضادها، و منافع و هاسلیقه ها،علاقه ها،همبستگی ینۀزم در مردم

 فکری لطهس و رشد نسبت به و رابطه در آن حد و نیستلمس قابل منجمدصورت به بالاجبار که گرددمی مطرح فضاییعنوان به

 ربوطم فردی خصوصیات به سویک از مسکن بعد و معنی که گفت توانمی زمینه این در. باشدمی متغیر انسان، اجتماعی و

م باه شهر یک یا محله یک در مردم آن طبق بر که است( ضمنی و قراردادی) روابطی مجموعه تابع دیگر سوی از و گرددمی

 هکلی و است فیزیکی صرفاً  سرپناه یک از بیش چیزی مسکن(. 1: 3132 یزاده،عل و آبادیزنگیدارند )می معمول را هاییتماس

 رایب مطمئن و طولانی نسبتاً  تصرف حق باید و شودیم شامل را انسان یستنبه ز برای لازم عمومی تسهیلات و خدمات

 کمی جنبه از نیاز این شدن برطرف و مسکن بخش به اساسی توجهباوجود  (.Knapp, 1982: 35) شود فراهم آنکننده استفاده

 نیست، آن مبودک در مسکن واقعی بحران که است معتقد مسکن، مسئله به کیفی نگرشی با آلمانی فیلسوف هایدگر، مارتین آن،

 زیستن، وی، .بیاموزد را ینیسکونت گز باید چیز هر از پیش انسان و است سکونت برای آدمی جستجوی در واقعی بحران بلکه

 اولیه نیاز سرپناه، عنوان (. گرچه37: 3137قاسمی،  و زادهابراهیمداند )میباهم  مترادف را پروراندن و رشد ساختن، سکونت،

 نظام زا جزئی مسکن ریزیبرنامه لیکن شود،می تأمین جوی شرایط برابر در حفاظت و استراحت خوراک، مانند فرد یا خانواده

 شهری یافته تطابق و یافته شکل تغییر فضاهای از جزئی مسکونی یواحدها آن در که شودمی محسوب شهری ریزیبرنامه

 ریزیبرنامه اساس همین بر. گیردمی قرارتوجه  مورد مسکن ریزیبرنامه چارچوب در موضوعبرحسب  که شودمی محسوب

 هایتکنیک و هاتئوری از استفاده و منابع محدودیت به توجه و مسکونی نیازهای به سکونت قابل فضاهای تخصیص با مسکن

 هایبرنامه از جنبه (. یک1-21: 3111پورمحمدی، ) دارد سروکار اقتصادی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، هایچارچوب با ویژه

 سکنم ریزیبرنامه در را کیفی اهداف زیادی حدود تا که است مسکن فیزیکی مشخصات مسکن، ریزیبرنامه در تأثیرگذار

 در هاشاخص این. کرد استفاده مسکن هایشاخص از باید مسکن مطالعات در پیچیدگی و گستردگی علت به .دهدمی پوشش

 گیریاندازه برای ایوسیله یک عنوانبه مسکن شاخص از هاآن. شد کاربردهبه( 3311) مور شلدون و( 3311) بیدرمن توسط ابتدا

 در پیشگام نهادیک عنوانبه UN-HABITATEآن  از (. پسFlood, 2012: 502-503کردند ) استفاده اجتماعی اهداف پیشرفت

 روی بر را خود تمرکز و نهاده بنیان را مسکن هایشاخص موضوع میلادی، 3333 سال در شهری هایشاخص آوریجمع

 نترلک هادولت توسط و شدمی تأکید آن بر همواره دهه این در که هاییشاخص. است گذاشته هاگاهسکونت عملکرد بر نظارت

 مسکن ساختار و تراکم ازدحام کافی، و سالم آشامیدنی آب فقدان نامناسب، فاضلاب دفع سیستم: از بودن عبارت گردید،می

 مرورزمانبه مسکن ریزیبرنامه و مسکن مطالعات از بخشی عنوانبه هاشاخص این(. 13: 3131همکاران،  و آبادی پشاه)دوام بی

 هایسیاست که است دلیل این به شاخص اهمیت و ضرورت(. UN- HABITATE, 2009: 3)اند شده تحولات و تغییر دچار

 یاساس نیاز و سرپناه یک مسکن دیگر طرف از. است هاشاخص این اساس بر گیردمی صورت مختلف جوامع در که مسکن

 سالان،بزرگ شغل به دسترسی کودکان، آموزشی خدمات به دسترسی. بگیرد قرار هاخانواده تمام دسترس در باید که هست

 یارهایمع و شرایط ازجمله... و شهروندان به مناسب خدمات ارائه ساکنین، برای خوب بهداشت اقتصادی، ازلحاظ صرفهبهمقرون

 مسکن، بازار در مسکن، هایشاخص و مسکن اقتصادی، مباحث در دیگر سوی از. هستند جهان سراسر در مناسب مسکن

 ,Reckford) باشندمی هدفمند شهری ریزیبرنامه برای در دولتی هاییارانه برای خردمندانه و عملی روش مالی، منابع به دسترسی

 :گرددمی اشاره هلند و آمریکا انگلیس، کشورهای در مسکن کیفیت در دخیل موارد بخش این در(. 3 :2005
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 هلند و آمریکا انگلیس، در مسکن کیفیت بر مؤثر عوامل (:1شکل )

 .21: 3131گروسی، : مأخذ

 

 تحقیق در که شودمی استفاده مختلفی هایشاخص از شهرها در مسکن وضعیت شناخت برای 3 شماره شکل بهبا توجه  

 :شودمی استفاده کیفی و کمیدودسته  از یطورکلبه حاضر

 در اقات تراکم اتاق، در نفر تراکم مسکونی، واحد در نفر تراکم مسکونی، واحد در خانوار تراکم: مسکن کمی هایشاخص

 در خانوار تراکم ،(1-0: 3133 همکاران، و مرصوصی) یربناز سطح متوسط خانوار، هر برای اتاق تعداد متوسط مسکونی، واحد

: 3137 رضویان، و محمدی) مسکونی سرانه و سطوح نفر، هزار هر برای مسکونی واحد تعداد مسکونی، واحدهای کمبود اتاق،

 .باشندمی مسکن کمی هایشاخص جزو(. 1

 افراد یمنیا ضریب بردن بالا و اقتصادی و اجتماعی رشد خانواده، ثبات در یتیبااهم نقش مسکن: مسکن کیفی هایشاخص

 کیفیت .گذاردمی یرتأث نیز شهری سیستم کل در خودنوبه به و دارد خانواده اعضای روحی آرامش و فرهنگی ارتقایخصوصاً  و

 توانمی آن عمر همچنین و دوام میزان تصرف، نحوه مسکونی، واحدهای در موجود امکانات و تسهیلات تعداد طریق از مسکن

 (.0: 3111 زرافشان، و زیاریکرد ) گیریاندازه

 

 موردمطالعه محدوده معرفی

 دقیقه 0 و درجه 11 تا دقیقه 21 و درجه 11 و شرقی طول دقیقه 31 و درجه 11 تا دقیقه 17 و درجه 11 در کرمانشاه، استان

 و مدانه استان به شرق از و ایلام و لرستان هایاستان به جنوب از کردستان، استان به شمال از و استشده واقع شمالی عرض

 ،3137 سال در یلومترمربعک 21711 وسعت با استان این. است همسایه عراق کشور با مشترک مرز کیلومتر 117 با غرب از

 لحاظ به کرمانشاه استان. است متر 3277 حدود آزاد دریاهای سطح از آن متوسط ارتفاع و داشته جمعیت نفر 3311220

 استان این در روستانشینی و شهرنشینی میزان و بوده دهستان 11 و شهر 21 بخش، 23 شهرستان، 31 شامل سیاسی تقسیمات

 آماری سالنامه) استساکن  یرغ جمعیت جزو استان جمعیت درصد 2/7 حدود و است درصد 3/17 و درصد 0/13 ترتیب به

 (.3137 کرمانشاه، استان

 

انگلیس

ت محل قرارگیری، تاثیر بصری، آرایش مجموعه و منظر، موقعیت محل و فضای باز، موقعی•
محل، جاده ها و رفت و آمد، اندازه واحد مسکونی،سر و صدا، روشنایی و سرویس های واحد 

یمسکونی، دسترسی واحد مسکونی، انرژی، فضای سبز و مقوالت پایداری واحد مسکون

آمریکا

یی و تسهیالت بهداشتی، آماده کردن غذا و دفع زباله، فضا و ایمنی، محیط حرارتی، روشنا•
، رنگ برق، سازه و مصالح، کیفیت هوای داخلی، آب لوله کشی، دسترسی، شرایط بهداشتی

های دارای سرب، هم جواری و همسایگی

هلند
ا و مصرف انرژی و گرمایش و سرمایش واحد مسکونی، ابعاد اتاق ها، ایمنی و امنیت، جاده ه•

خیابان های محله، هزینه تعمیر مسکن، تسهیالت واحد مسکونی 
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 کشور در آن موقعیت وموردمطالعه  محدوده(: 2) شکل

 
 1331 سال در کرمانشاه استان روستایی و شهری جمعیت(: 2جدول )

 روستایی شهری جمعیت شهرستان روستایی شهری جمعیت شهرستان

 11011 11313 33311 سنقر 11711 31712 313101 غربآباد اسلام

 13127 10317 01101 صحنه 21131 17212 11110 پاوه

 0223 30311 21130 یرینقصر ش 21711 31111 11101 باباجانی ثلاث

 301113 110711 3717301 کرمانشاه 33012 13111 03211 جوانرود

 20131 11113 13713 کنگاور 21101 32317 13110 دالاهو

 10131 21017 12111 غرب یلانگ 23171 21132 11131 روانسر

 13211 11701 11112 هرسین 13111 11173 11131 ذهاب سرپل

 کرمانشاه استان 3137 سال آماری سالنامه: منبع

 

 تحقیق روش

 روش. باشدیم همبستگی و تحلیلی توصیفی، روش بر مبتنی ماهیتبر اساس  و کاربردی هدفبر اساس  تحقیق این روش 

 الس مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج از یازموردن اطلاعات آن در که است بوده ایکتابخانه صورتبه هاداده آوریجمع

 شهرستان 31 شامل تحقیق آماری جامعه. است شدهیگردآور مربوطه هایسازمان به مراجعه و کرمانشاه استان به مربوط 3137

-شاخصبر اساس  را کرمانشاه استان شهرستان 31 یافتگیتوسعه میزان است درصدد که باشدمی 3137 سال در کرمانشاه استان

 سپس ت،اسشده استفاده مسکن کیفی و کمی هایشاخص از سنجش این تعیین برای. نماید تعیین مسکن کیفی و کمی های

 مدل با اهشهرستان بندیرتبه و هاداده وتحلیلیهتجز و شدهیینتع شانون آنتروپی روش از استفاده با هاشاخص از یک هر وزن

VIKOR افزار نرم از همچنین. استگرفته انجامSPSS افزار نرم از ها،عامل میان هاهمبستگی بررسی برایEXCEL انجام برای 

 .استشده استفاده نقشه تهیه برای GIS افزارنرم از و محاسبات

 

 شدهاستفاده هایشاخص معرفی

 اطلاعات داشتن دسترس در به منوط متفاوت سطوح در مختلف هایزمینه در جغرافیایی هایمکان از تردقیق و بهتر شناخت 

 ،مودت وپور )امان شودمی استفاده هامتغیر و هاشاخص از مهم این به نیل برای. استموردنظر  هایمکان ازشده پردازش و کامل
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: 3132 موسوی، و یان)حکمت باشد مسکن ریزیبرنامه در ابزار ترینکلیدی و ترینمهم شاید مسکن هایشاخص(. 1: 3132

 یحصح گیریتصمیم و ریزیبرنامه هرگونه و شناخت را مسکن امر درمؤثر  پارامترهای توانمی هاشاخص این کمک به(. 332

 دارای ساختانسان هایپدیده از یکی عنوانبه مسکن (.1: 3131 کریمی، و عابدینینمود ) تسهیل را مسکن خصوص در

 شکل مانند خصوصیاتی. دارد تأثیر آن کنندگاناستفاده مندیرضایت جلب و کارکردها در که است هاییویژگی و خصوصیات

 تأسیسات، و تجهیزات تأمین تسهیلات، به ساکنان دسترسی میزان و راحتی ایمنی، امنیت، مسکن، استحکام مسکن، مطلوب

 یکدیگر با موارد این که است ذکرقابل البته. باشندمی تأثیرگذار مسکن کیفیت در هااین مانند و مسکن موردنیاز هایزیرساخت

 بر علاوه مسکن که است این مسکن کیفیت مفهوم در مهم نکته .مؤثرند مسکن کیفیت ارتقای در جملگی و داشته متقابل ارتباط

 برای متعددی ضروری تسهیلات و اجتماعی تأسیسات و خدمات که است مکانی و گیردمی قرار مورداستفاده سرپناه عنوانبه اینکه

 زیادی حد تا نخست دسته هایمؤلفه درواقع .هست نیز فیزیکی ساختار دارای آورد،می فراهم افراد و خانواده کردن زندگی بهتر

 کردن زندگی بهتر برای مسکن لازم عمومی تسهیلات و خدمات از بخشی دیگرعبارتبه .است وابسته آن کیفیت و ساختار این به

 هایشهرستان یافتگیتوسعه میزان شناختمنظور به (.Domanshi, 2008: 235دارد ) ارتباط مسکن فیزیکی مشخصات با انسان،

 3137 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج از مسکن، کیفی و کمی هایشاخص از مندیبهره در کرمانشاه استان

 باتمحاس در اعداد مقاله، کردن خلاصهمنظور . بهاستشده استفاده مربوطه هایسازمان به مراجعه و کرمانشاه استان به مربوط

 یقتحق این درشده گرفته بکار هایشاخص. استشده داده نمایش اعشار رقم چهار الی یک نمایش در ولی اعشار رقم هشت تا

 .است شده آورده 3 شماره جدول در

 
 تحقیق درمورداستفاده  هایشاخص(: 1جدول )

 شاخص شاخص

 برق حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد خانوار رشد

 تلفن حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد خانوار بعد

 یکشلولهآب حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد مهاجرت ضریب

 کشیلوله گاز حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد مسکن رشد نرخ

 مرکزی حرارت دستگاه حداقل مسکن کمبود ضریب

 مرکزی برودت و حرارت حداقل مسکونی واحد به خانوار متوسط

 آشپزخانه حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد مسکونی واحد در نفر متوسط

 حمام حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد خانوار تصرف در اتاق تعداد متوسط

 بادوام مسکونی واحدهای درصد اتاق در نفر متوسط

 دوامیب مسکونی واحدهای درصد مسکونیدر واحد  اتاق متوسط

 23ها =شاخص کل تعداد بنا عمر میانگین

 نظری. مبانی از برگرفته نگارندگان مطالعات و 3137 سال آماری سالنامه: منبع

 

 ویکور مدل و تحقیق هاییافته

 ,Huang & et al ( رودمی بکار بندیرتبه در اولویت تعیین برای که است معیاره چند گیریتصمیم هایمدل از یکی ویکور 

 هایمزیت از (.Opricovic & Tzeng, 2004است ) یافتهتوسعه پیچیده هایسیستم چندمعیاره سازیبهینه برای مدل این(. 1 :2009
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 هدف .باشدمی کیفی و کمی معیارهای اززمان هم استفاده گیری،تصمیم پیچیدگی کاهش در آن بالای بسیار قدرت مدل این

 فرد که شرایطی در(. 0: 3131 خلیجی، و سرور) است شاخص هرآل یدها جواب به بیشتر نزدیکی ویکور روش اصلی

مؤثر  بزاریاعنوان به تواندمی نیست، آن طراحی و شروع زمان درمسئله  یک هایبرتری بیان و شناسایی به قادر گیرندهیمتصم

 هایسال و ارائه را روش این 3311 سال در تزنگ و اپریکوویک(. 1: 3131 همکاران، و نیاتوکلی) شود مطرح گیریتصمیم برای

 :باشدمی زیرصورت به ویکور مدل مراحل(. 0: 3131 همکاران، و موسوی) دادند توسعه را آن 2770 و 2771 ،2771 ،2772

 با باطارت در هاشهرستان همه ارزیابی و هاشهرستان تعداد و معیارها تعداد به توجه با تصمیم؛ ماتریس تشکیل اول؛ گام

 .شودمی تشکیل زیرصورت به تصمیم ماتریس مسکن، کیفی و کمی هایشاخص

 

𝑋𝑖𝑗 = [

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑚1 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

] (:                                                                                                       3رابطه )  

 

 j (j=1,2,…,n) معیار با رابطه در i (i=1,2,…,m) مسکن ینۀدرزم هاشهرستان یتوضعصورت معرف xij بالا، رابطه در که

 .باشدمی

 به لفمخت ابعاد با معیارها شودمی سعی ها،داده استانداردسازی با مرحله این در تصمیم؛ ماتریس کردن مقیاس بی: دوم گام

 .شوند تبدیل بعدبی معیارهایی

 

𝑓𝑖𝑗 = [
𝑓11 ⋯ 𝑓1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑓𝑚1 ⋯ 𝑓𝑚𝑛

] (:                                                                                                          2رابطه )  

 

 :استاستانداردشده  زیر رابطه به توجه با فوق ماتریس که

𝑓𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑘=1

                                                                    (:                                                 1رابطه )

 

: 3132 موسوی، و یان)حکمت گیردمی صورت آنتروپی روش طریق از هاشاخص به یدهوزن معیارها؛ وزن تعیین :سوم گام

 را آن قابلیت آنتروپی. کندمی حساب را شاخص هر به مربوط اوزان ها،شاخص مقادیر پراکندگی اساس بر روش این(. 113

آمده بر دستبه اوزان کرده، دریافت را آن داشتند، هاشاخص اهمیت از ایاولیه ارزیابی گیرندگانیمتصم کهیدرصورت تا دارد

 شود؛می تعیین صفت هر به یافته( اختصاصjw) هایوزن گام، این در(. 11: 3131 ی،)پورطاهر کند تعدیل را مدلاساس 

 .آیدبه دست  زیر رابطه که باشد یاگونهبه باید هاوزن مجموع

 

 3 ≤≤ 𝑤j = 3 و 7 ∑ wj𝑗 (:                                                                                                           1رابطه )  
 

 تحقیق درمورداستفاده  هایشاخص وزن(: 3جدول )

 وزن شاخص وزن شاخص

 7111/7 برق حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 7103/7 خانوار رشد

 7111/7 تلفن حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 7111/7 خانوار بعد
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 7111/7 یکشلولهآب حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 7103/7 مهاجرت ضریب

 7110/7 کشیلوله گاز حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 7112/7 مسکن رشد نرخ

 7111/7 مرکزی حرارت دستگاه حداقل 7101/7 مسکن کمبود ضریب

 7121/7 مرکزی برودت و حرارت حداقل 7111/7 مسکونی واحد به خانوار متوسط

 7111/7 آشپزخانه حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 7111/7 مسکونی واحد در نفر متوسط

 7111/7 حمام حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 7111/7 خانوار تصرف در اتاق تعداد متوسط

 7111/7 بادوام مسکونی واحدهای درصد 7111/7 اتاق در نفر متوسط

 7111/7 دوامیب مسکونی واحدهای درصد 7111/7 مسکونی واحد در اتاق متوسط

 3= وزن مجموع 23= هاشاخص کل تعداد 7111/7 بنا عمر میانگین

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

. شودمی تعریف معیارها وزن بردار گیری،یمتصم در مختلف معیارهای اهمیت ضرایب به توجه با مرحله این در :چهارم گام

 علیزاده و ویاپ) شودمی تشکیل تصمیم نهایی( جدول) ماتریس مربوط، وزن در شده یاسمق یب تصمیم ماتریس عناصر ضرب با

 (.33: 3131 زوارم،

 ترتیب به و کنیممی شناسایی را معیار هر در مقادیر از یک هر بدترین و بهترین مقدار؛ بدترین و بهترین تعیین: پنجم گام

fi* و fi- که جایی .نامیممی fi* معیار برای مثبتآل  یدها حلراه بهترین i  وام fi- معیار برای منفیآل  یدها حلراه ینبدتر i  ام

 (.1: 3131 خلیجی، و پوراحمد)
 

fi*= Max fij (:                                                                                                                   1رابطه )  

fi-= Min fij                      (:                                                                                                1رابطه )

 
 مقدار بدترین و بهترین تعیین(: 4جدول )

 شاخص خانوار رشد خانوار بعد مهاجرت ضریب مسکن رشد نرخ مسکن کمبود ضریب

772/7 733/7 771/7 733/7 771/7 F Max 

733/7 771/7 722/7- 731/7 722/7 F Min 

730/7- 737/7 721/7 771/7- 731/7- F* - F- 

 واحد در اتاق متوسط

 مسکونی

 اتاق تعداد متوسط اتاق در نفر متوسط

 خانوار تصرف در

 واحد در نفر متوسط

 مسکونی

 به خانوار متوسط

 مسکونی واحد

 شاخص

727/7 771/7 733/7 733/7 732/7 F Max 

737/7 730/7 737/7 731/7 731/7 F Min 

737/7 773/7- 771/7 771/7- 773/7- F* - F- 

 مسکونی واحدهای درصد

 کشیلوله گاز حداقل دارای

 واحدهای درصد

 دارای مسکونی

 یکشلولهآب حداقل

 واحدهای درصد

 دارای مسکونی

 تلفن حداقل

 واحدهای درصد

 دارای مسکونی

 برق حداقل

 شاخص بنا عمر میانگین

733/7 731/7 731/7 732/7 771/7 F Max 

777/7 733/7 773/7 732/7 731/7 F Min 
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733/7 773/7 771/7 777/7 770/7- F* - F- 

 مسکونی واحدهای درصد

 بادوام

 واحدهای درصد

 دارای مسکونی

 حمام حداقل

 واحدهای درصد

 دارای مسکونی

 آشپزخانه حداقل

 و حرارت حداقل

 مرکزی برودت

 دستگاه حداقل

 مرکزی حرارت

 شاخص

731/7 731/7 731/7 711/7 711/7 F Max 

771/7 733/7 737/7 777/7 773/7 F Min 

771/7 773/7 772/7 711/7 711/7 F* - F- 

 واحدهای درصد    

 دوامیب مسکونی

 شاخص

    772/7 F Max 

    713/7 F Min 

    721/7- F* - F- 

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 علیزاده و پویا) آیدمی دست به زیر روابط به توجه با (R)تأسف  و (S) سودمندی هایشاخص مقادیر تعیین: ششم گام

 :(33: 3131 زوارم،
 

1- 𝑆𝑖 = ∑ 𝑊𝑗
𝑓𝑗+−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗+−𝑓𝑗−
𝑛
𝑗=1 (:                                                                                                0رابطه )  

2- 𝑅𝑖 = 𝑀𝑎𝑥 (𝑊𝑗
𝑓𝑗+−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗+−𝑓𝑗−) (:                                                                                             1رابطه )  

 همکاران، و کلانتری) شودمی تعریف زیرصورت ها به i از یک هر برای مقدار این ؛Q ویکور مقدار محاسبه: هفتم گام

3131 :31:) 

 

𝑄𝑖 = 𝑉 (
𝑆𝑖− 𝑆+

𝑆−−𝑆+) + ( 1 – V) (
𝑅𝑖− 𝑅+

𝑅−−𝑅+) (:                                                                                        3رابطه )  

𝑆−=Max Si,   𝑆+= Min Si       (:                                                                                             37رابطه )

𝑅−=Max Ri,   𝑅+= Min R (:                                                                                                  33رابطه )  

 
 Q مقدار و (R)تأسف  ،(s) سودمندی هایشاخص مقادیر(: 5جدول )

 وضعیت رتبه R S Q شهرستان نام

 برخوردارکاملاً  3 703/7 111/7 711/7 کرمانشاه

 2 301/7 201/7 717/7 پاوه

 برخوردار متوسط 1 132/7 171/7 713/7 روانسر

 1 111/7 177/7 712/7 کنگاور

 1 103/7 133/7 712/7 غرب یلانگ

 1 131/7 111/7 710/7 جوانرود

  0 111/7 131/7 711/7 صحنه

 1 011/7 111/7 711/7 هرسین برخوردار کمتر
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 3 007/7 132/7 710/7 آباداسلام

  37 111/7 110/7 710/7 سرپل

 

 محروم
 33 103/7 111/7 711/7 یرینقصر ش

 32 327/7 137/7 711/7 سنقر

 31 311/7 172/7 711/7 دالاهو

 31 3 110/7 711/7 باباجانی ثلاث

 نگارندگان محاسبات: منبع       

 

 ادهد اختصاص خود به را اولویت بالاترین ارزش کمترین که یاگونه. بهاست گرفته صورت Q ارزشبر اساس  بندیرتبه

 شهرستان مسکن، کیفی و کمی هایشاخصازنظر  Q مقداربر اساس  دهد،می نشان( 1) شماره جدول کهگونه . هماناست

 .دارد قرار نامطلوبی وضعیت در باباجانی ثلاث شهرستان و وضعیت بهترین در کرمانشاه

 :گرددمی آزمون ذیلصورت به شروطآمده دستبه نتایج به توجه با حال

 شرط اول

 

𝑄(𝐴(2)) − 𝑄( 𝐴(1)) ≥ 𝐷𝑄 (:                                                                                                   32رابطه )  

 

 

 .است آلترناتیوها تعداد i و DQ=1/(i-1) و هستند دوم و اول هایگزینه ترتیب به A(2) و A(1) آن در که

𝑄(𝐴(2)) −  𝑄( 𝐴(1))  آلترناتیو برای و 77301 برابر دوم( گزینه) آلترناتیو برای Q مقدار اینکه به توجه با 0.076=1    0.095 ≤

 یدتائ اول شرط بناراین است؛ بیشترDQ (701/7 ) مقدار از که بوده 731/7 با برابر دو این تفاضل. باشدمی 703/7 برابر اول

 .گرددمی

 :دوم شرط

ازنظر  را رتبه بهترین که کرمانشاه شهرستان .باشد داشته را رتبه بهترین نیز R یا Sازنظر  همچنین باید اول گزینه که است این

 رتبه شاهکرمان شهرستان و شودمی یدتائ نیز دوم شرط بنابراین داراست؛ را رتبه بهترین نیز R شاخصازنظر  داشت Q شاخص

 .دهدمی اختصاص خود به را اول

 

 
 مسکن کیفی و کمی هایشاخص اساس بر کرمانشاه استان هایشهرستان بندیپهنه (:2شکل )

 نویسندگان هاییافته: مأخذ
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 کرمانشاه استان هایشهرستان برای ویکور (: نمودار ضریب3شکل )

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 تحقیق فرضیات آزمون

 و است نامتعادل مسکن هایشاخص از برخورداری در کرمانشاه استان هایشهرستان وضعیت رسدمی نظر به: اول فرضیه

 .شودمی دیده زمینه این در زیادی اختلاف

 و کمی هایشاخص از برخورداری لحاظ به کرمانشاه استان گانه 31 هایشهرستان میان که دهدمی نشان تحقیق هاییافته

 شهرستان دو کهیطور. بهشودمی دیده زمینه این در زیادی شکاف و دارد وجود زیادی اختلاف 3137 سال در مسکن کیفی

 لاثث و دالاهو سنقر، شیرین، قصر ذهاب، سرپلاستان ) شهرستان پنج و برخوردار کاملاً  سطح در( پاوه و کرمانشاهاستان )

 .شودمی تأیید تحقیق فرضیه این بنابراین دارند؛ قرار محروم سطح در( باباجانی

 

 و مسکن کیفی و کمی هایشاخص از کرمانشاه استان هایشهرستان برخورداری سطح بین رسدمی نظر به :دوم فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه هاآن جمعیت

 
 جمعیت و برخورداری میزان بین رابطه بررسی در پیرسون همبستگی محاسبه(: 6) جدول

 پیرسون همبستگی محاسبه

 حجم سطح برخورداری میزان جمعیت 

 31 730/7 110/7 3 جمعیت

 31 730/7 3 110/7 برخورداری میزان

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 که دش استفاده پیرسون آزمون از هاآن جمعیت و کرمانشاه استان هایشهرستان برخورداری میزان بین رابطه بررسی برای

 اهشهرستان برخورداری میزان بین آماری لحاظ به که داد نشان آزمون این نتیجه. است شده آورده( 1) شماره جدول در آن نتیجه

 نیز یبیشتر جمعیت که هستند هاییآن برخوردار هایشهرستان عمدتاً و دارد وجود بالایی نسبتاً همبستگی هاآن جمعیت و

 .شودیم تأیید نیز تحقیق دوم فرضیه بنابراین دارند؛ تریکم جمعیت نیز برخوردار ترکم هایشهرستانمتعاقبًا  و دارند
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 از اهآن فاصله و مسکن هایشاخص از کرمانشاه استان هایشهرستان برخورداری سطح بین رسدمی نظر به :سوم فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه( کرمانشاه شهر) استان مرکز

 
 استان مرکز از فاصله و برخورداری میزان بین رابطه بررسی در پیرسون همبستگی محاسبه(: 1) جدول

 پیرسون همبستگی محاسبه

 حجم سطح برخورداری میزان مرکز از فاصله 

 31 713/7 117/7 3 مرکز از فاصله

 31 713/7 3 117/7 برخورداری میزان

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 از نیز،( اهکرمانش شهراستان ) مرکز از هاآن فاصله و کرمانشاه استان هایشهرستان برخورداری میزان بین رابطه بررسی برای

 آماری لحاظ به که داد نشان آزمون این نتیجه. است شده آورده( 0) شماره جدول در آن نتیجه که شد استفاده پیرسون آزمون

 هایستانشهر از برخی و دارد وجود ضعیفینسبتًا  همبستگی استان مرکز از هاآن فاصله و هاشهرستان برخورداری میزان بین

 .شودمی دیتائ نیز تحقیق سوم فرضیه بنابراین دارند؛ استان مرکز با تریکم فاصله که هستند هاییشهرستان برخوردار،

 

 گیرییجهنت

 در زنی را مسکونی محیط کل دهد،می قرارمورداستفاده  سرپناهعنوان به خانواده یک که فیزیکی ساخت بر علاوه مسکن

 هایطرح و خانواده بهزیستی برای یازموردن ضروری عمومی تسهیلات و اجتماعی تأسیسات و خدمات کلیه شامل که گیردبرمی

 نظر در با نیز جامعه و مردم اجتماعی روابط نظام در آن جایگاه و مسکن وجوه درک است. افراد تندرستی و آموزش اشتغال،

 نمسک هایاست؛ در این راستا شاخص پذیرامکان مسکن فرهنگ شناسانه زیبا و مادی نهادین، نمادین، وجوه تمامی گرفتن

 و درست تصویر توانمی هاشاخص این کمک به. است مسکن هایسیاست ضوابط و معیارها سنجش جهت مناسبی ابزار

 .نمود مشخص مسکن بخش اهداف تحقق در را هایوکاستکم و هاپیشرفت و داد دست به مسکن شرایط از را یفهمقابل

 یفیک و کمی هایشاخص از مسکن بخش در کرمانشاه استان هایشهرستان وضعیت بررسی برای حاضر؛ تحقیق در روینازا

 شاخص 23 مسکن، هایشاخص ینۀدرزم مختلف مقالات و کتببامطالعه  ابتدا که صورتین. بداستشده استفاده بخش این

. شد تفادهاس هاشاخص این به یوزن ده برای شانون آنتروپی روش از آنگاه شدند، شناسایی مسکن بخش درمؤثر  کیفی و کمی

 برودت و حرارت حداقل و شاخص ترینیتبااهم 7111/7 وزن با برق حداقل دارای خانوارهای درصد ها،شاخص میان در

 شهرستان 31 بندیرتبه و برخورداری میزان تعیینمنظور به سپس. باشندمی شاخص ترینیتاهمکم 7121/7 وزن با مرکزی

 ویکور مدل از حاصل نتایج. شد استفاده( ویکور) معیاره چند گیریتصمیم هایمدل از هاشاخص اینبر اساس  کرمانشاه استان

 ورداریبرخ آخر رتبه در باباجانی ثلاث شهرستان و برخورداری نخست رتبه در کرمانشاه شهرستان 3137 سال در که داد نشان

 هایانشهرست برخوردار،کاملاً  سطح در پاوه و کرمانشاه هایشهرستان که گردید مشخص بندیسطح این در همچنین. دارند قرار

 مترک سطح درآباد اسلام و هرسین صحنه، هایشهرستان برخوردار، متوسط سطح در جوانرود وغرب  یلانگ کنگاور، روانسر،

 نکته اما دارند؛ قرار محروم سطح در باباجانی ثلاث و دالاهو سنقر، شیرین، قصر ،سرپل ذهاب هایشهرستان و برخوردار

 از حاکی که دارند قرار محروم و برخوردار ترکم سطح در کرمانشاه استان هایشهرستان درصد 10 از بیش اینکهتوجه قابل

کاملاً  سطح در استان شهرستان 2 فقط و باشدمی مسکن هایشاخص از برخورداری در استان شهرستان 1 این نامناسب وضعیت
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 دارد وجود مسکن هایشاخص از برخورداری در استان هایشهرستان میان زیادی اختلاف دهدمی نشان که دارد قرار برخوردار

 در ورمح توسعه و دقیق ریزیبرنامه و مسوولان توجه مستلزم مشکل این رفع که شود؛می دیده زمینه این در زیادی شکاف و

 و دیاب بهبود مسکن هایشاخص از برخورداری در محروم هایشهرستان وضعیت دقیق ریزیبرنامه با تا باشدمی بخش این

-شاخص زا کرمانشاه استان هایشهرستان برخورداری میزان بین رابطه بررسی نتیجه. شود ترکمها شهرستان میان موجود شکاف

 هایرستانشهعمدتاً  و دارد وجود بالایینسبتاً  همبستگی عامل دو این بین که داد نشان هاآن جمعیت و مسکن کیفی و کمی های

 .دارند نیز بیشتری جمعیت که هستند هاییآن برخوردار

 هاآن اصلهف و مسکن کیفی و کمی هایشاخص از کرمانشاه استان هایشهرستان برخورداری میزان بین رابطه بررسی نتیجه

 هایانشهرست از برخی و دارد وجود ضعیفینسبتًا  همبستگی عامل دو این بین که داد نشان( کرمانشاه شهراستان ) مرکز از

 عامل بین بالا بتاً نس همبستگی وجود به توجه با بنابراین دارند؛ استان مرکز با تریکم فاصله که هستند هاییشهرستان برخوردار

 رد مسکن توسعه هایسیاست رسدمی نظر به مسکن، کیفی و کمی هایشاخص از هاشهرستان برخورداری سطح و جمعیت

 ایمنطقه عادلت جهت رو؛ین. ازااستقرارگرفته  گذاریسرمایه مبنایعنوان به که بوده جمعیت عامل تأثیر تحت بیشتر منطقه، این

 هایشهرستان به ایویژه نگاه ها،سیاست سایر و مسکن توسعه هایسیاست که است لازم پایدار، توسعه سمت به حرکت و

 وضعیت هب توجه با پایان در. بود خواهیم ایمنطقه نابرابری افزایش شاهد صورت این غیر در باشند، داشته یتجمعکم و محروم

-انشهرست وضعیت بهبود و هاشهرستان میان موجود شکاف کاهش برای هماهنگ جامع برنامه یک تدوین ها،شهرستان موجود

 .باشدمی الزامی مسکن، ینۀدرزم محروم های
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 منابع

: موردی مطالعه پایدار توسعه رویکرد با شهری مسکن کالبدی هایشاخص ارزیابی» ،(3131اله )عزت قاسمی، و عیسی زاده،ابراهیم -

 .11-371 صص ششم، و بیست شماره هفتم، سال ،ایمنطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات ،«سامان شهر

 یزیربرنامه مطالعات صلنامهف ،«خوزستان استان در فقر و توسعه میزان بندیرتبه و سنجش» ،(3132) یاسال مودت، و سعید ،پورامان -
 .331-312 صفحات اول، شماره اول، سال ،شهری

 ،311 مارهش ،روستایی محیط و مسکن فصلنامه ،«کرمانشاه استان در روستایی مسکن وضعیت بر تحلیلی» ،(3137) ،اللهرحمت بهرامی، -

 .31 -371 صص

 شهر مسکن هایشاخص تحول سیر تطبیقی ارزیابی» ،(3131) اسعد مرادی، و مهسا حاجی،. اللهکرامت زیاری،. شهرام آبادی،پشاه -

 12-10صص  پانزدهم، شماره چهارم، دوره ،شهری مطالعات فصلنامه ،«ایران کشور و کردستان استان شهری نقاط با مریوان

 موردی مطالعه) VIKOR تکنیک از استفاده با شهری خدمات تحلیل یسنج یتقابل» ،(3131) یمحمدعل خلیجی، و احمد پوراحمد، -

 .3-31 صص دوم، شماره چهارم، سال ،(جغرافیا) فضایی ریزیبرنامه مجله ،«(بناب شهر

 چهارم. چاپ سمت، تهران: انتشارات ،«جغرافیا درچند شاخصه  گیریتصمیم هایروش کاربرد» ،(3131) یمهد ی،پورطاهر -

 سوم. چاپ سمت، تهران: انتشارات ،«مسکن ریزیبرنامه»،(3111محمدرضا ) پورمحمدی، -

 -فازی لفید مراتبیسلسله تحلیل ترکیبی مدل از استفاده با کنندهینتأم انتخاب مسئله حل» ،(3131) ی،عل زوارم، علیزاده و علیرضا پویا، -

 .21-11 صص چهارم، شماره چهارم، دوره ،سازمانی منابع مدیریت هایپژوهش ،«(FDAHP – VIKOR) ویکور

 در ایمنطقه توسعه هاینابرابری تحلیل» ،(3131) یدوح ،لو یسیع پاسبان و یررضاام گرمسیر، خاوریان رضا؛ کانونی، جمیله؛ یا،نیتوکل -

 .3-31 صص ،31 شماره پنجم، سال ،ایمنطقه ریزیبرنامه فصلنامه ،«اردبیل استان درمان و بهداشت بخش

-سطح و ایلام استان روستایی مسکن هایشاخص تحلیل» ،(3132) یممر نجفی، و اسکندر صیدایی، داود؛ جمینی، علیرضا؛ جمشیدی، -

 .13-11 صص ،311 شماره ،روستایی محیط و مسکن فصلنامه ،«ایخوشه و عاملی تحلیل از استفاده با هاآن بندی

 تهران: انتشارات ،«ایناحیه و شهری ریزیبرنامه بر یدتأک با جغرافیا در مدل کاربرد» ،(3132نجف ) یرم موسوی، و حسن یا،نحکمت -

 یما.آزادپ

 هب شباهت روش از استفاده با اردبیل استان هایشهرستان در سکونتی هایشاخص تحلیل» ،(3132جابر ) علیزاده، و علی آبادی،زنگی -

-337 صص دوم، شماره چهارم، و بیست سال ،محیطی ریزیبرنامه و جغرافیا فصلنامه ،«(شهری نقاط: موردی نمونه) فازیآل  یدها گزینه

13. 

 سال ات یازموردن مسکن بینییشپ و مراغه شهر در مسکن کیفی و کمی تغییرات بررسی»( 3111عطاالله ) زرافشان، و اله کرامت زیاری، -

 .11-371 صص ،توسعه و جغرافیا مجله ،«3172

 برآورد و درآمدی هایگروه مسکن وضعیت بررسی» ،(3113محمد ) آقاجانی، و فریاد پرهیز، حافظ؛ ،مهد نژاد ؛کرامت اله زیاری، -

 .23-11 صص هشتم، و نود شماره ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامه ،«هرمزگان( استان موردی نمونه) درآمدکم هایگروه مسکن

 3137 کرمانشاه، استان آماری سالنامه -

 و پژوهش مجله ،«بویراحمد و کهگیلویه استان هایشهرستان یافتگیتوسعه درجه سنجش» ،(3131محمد ) خلیجی، و رحیم سرور، -
 .13-372 صص یکم، و بیست شماره ششم، سال ،شهری ریزیبرنامه

، (کرمانشاه)اسلامی انقلاب از بعد توسعه هایبرنامه در مسکن بخش اجرایی های¬تحلیلی تطبیقی از سیاست(، 3131فر، زینب، )شاهرخی -

 ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: ابوالفضل مشکینی.نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهپایان

 ،«(فرانسه و انگلیس ایران،: موردی مطالعه) جهان و ایران مسکن هایشاخص بررسی» ،(3133) یممر پور، ابراهیم و حمیدرضا صارمی، -

 .33-372 صص ششم، سال دهم، شماره ،شهر هویت فصلنامه
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1331، بهار چهارم ، شمارهدوم هدور  فصلنامه مطالعات عمران شهری 

 

 ،«مسکن کیفی و کمی هایشاخصبر اساس  ارومیه شهر چهارگانه مناطق بندیرتبه و بررسی» ،(3131رضا ) کریمی، و اصغر عابدینی، -

 .13-11 صص چهارم، و بیست شماره ششم، سال ،ایمنطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات

 برآورد و کیفی کمی، هایشاخص بررسی» ،(3132) یپر ی،ده یانم پور موسی و ایرج غمخوار، رضا؛ ،پورحسن علیرضا؛ ،کشوردوست -

 .31-332 صص ،21 شماره ،1 سال ،های انسانیریزی سکونتگاهمجله مطالعات برنامه، «3177 افق در رشت شهر یازموردن مسکن

 و جغرافیا رشته ارشد، کارشناسی نامهیانپا ،«نظرآباد شهری نواحی در مسکن کیفی هایشاخص تحلیل» ؛(3131رضا )علی گروسی، -

 .مدرس تربیت دانشگاه شهری، یزیربرنامه

 مطالعه) غربی آذربایجان استان سردشت شهر در مسکن هایشاخص وضعیت بررسی» ،(3137) یمحمدتق رضویان، و کاوه محمدی، -

 .10-337 هفدهم، شماره ،محیط آمایش فصلنامه ،«(غربی آذربایجان استان سردشت شهر موردی

 شهرهای در غیررسمی مسکن وضعیت بررسی» ،(3133حامد ) عباسی، و مصطفی طالشی، حسین؛ ،نژاد یحاتم نفیسه؛ مرصوصی، -

 .11-371 صص ،21 شماره ،32 سال ،جغرافیایی علوم کاربردی تحقیقات نشریه ،«ایخوشه تحلیل از استفاده با تهران استان

 «.کرمانشاه استان مسکن و نفوس عمومی سرشماری» ،(3137) یرانا آمار مرکز -

 روش از استفاده با کشور هایاستان سطح در مسکن اجتماعی هایشاخص نقش بررسی» ،(3111) ،حجت شیخی، و سعید ملکی، -

 .31 – 370 صص ،320 شماره ،روستا محیط و مسکن فصلنامه ،«انسانی توسعه ترکیبی شاخص

 هاییرساختز و هاتوان بندیاولویت و بررسی» ،(3131مهناز ) اکبری، و سمیه حمیدی، محمدی محمد؛ ویسیان، ؛نجف یرم موسوی، -

 دوره ،یشهر گردشگری فصلنامه ،«(کردستان استان هایشهرستان)موردمطالعه:  یارهمع چند گیریتصمیم هایروش با گردشگری توسعه

 .30-13 صص اول، شماره دوم،
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